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Guerra aberta 
pelo Grupo A 

Concorrentes ao apuramento 
de campeão jogam entre si antes 
de clássico e de `derby' 

Com FC Porto, Benfica e Sporting no pódio 
do Andebol 1— e o aperitivo extra de nos 
próximos dias 6 e 14 jogarem dragões e 
leões no Porto e depois o derby da capital 
— 4 dos que lutam pelo grupo A jogam 
entre si hoje. Na Maia há o Águas Santas-
-Madeira SAD e o Avanca recebe o ABC, 
com estas a terem boa vantagem sobre os 
perseguidores que estão proibidos de 
perder pontos. Quem pode beneficiar é o 
Belenenses, caso vença o Xico Andebol, 
quando faltam apenas seis jornadas para o 
final desta fase! Em Alcântara, o Sporting 
deverá estrear o guarda-redes Matevz 
Skok, que terá o número 86. H. C. 

CALENDÁRIO 
9 Andebol 1 9 21. jornada 9 Hoje 

Belenenses-Xico Andebol 15.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa 
Boa Hora-Sporting 16.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  
Benfica-AC Fafe 1530 h 
Pavilhão da Luz, em Lisboa 
Avanca-ABC 18.00 h 
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca  
Águas Santas-Madeira SAD 18.00 h 
Pavilhão da AA Aguas Santas, na Maia  
ISMAI-São Bernardo 19.00 h 
Pavilhão Municipal, na Maia  
Arsenal Devesa-FC Porto 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
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Alavarium quer 
causar surpresa 
—> Aveirenses recebem turcas do 
Ardesen para os oitavos de final 
da Taça Challenge 

O Alavarium joga, hoje, às 18 h, em casa a 1,a  

mão dos 1/8 de final da Taça Challenge ante 
as turcas do Ardesen que têm no plante! a 
montenegrina Esma Muratovic, ex-Madeira 
SAD. As aveirenses procuram causar 
surpresa, sendo que no próximo dia 8 
jogam a 2.a mão na Turquia, perante um 
adversário que eliminou as suíças do Thun 
na ronda anterior. H. C. 
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Rui Silva 
em Cabo Verde 
-> Treinador do ISMAI vai acu-
mular com as funções de líder da 
seleção africana 

Rui Silva, treinador do ISMAI, vai assumir 
funções de selecionador de Cabo Verde, 
que acumulará com a seleção de sub-19 do 
mesmo país. Segundo o próprio, trata-se 
de «um projeto aliciante em que o objetivo 
é qualificar Cabo Verde para o CAN [Taça de 
África das Nações]. Há muito potencial com 
muitos jogadores a atuar em Portugal», 
referiu. O acordo é até 2020. H, C. 
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ANDEBOL-SPORTING 

SKOK É REFORÇO 
Ma tevz Skok (ex-Za-
greb) foi ontem apre-
sentado como reforço 
da equipa de andebol 
do Sporting. "Espero 
ganhar muitos troféus", 
disse o guarda-redes. 

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 24,73 x 18,88 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 73427268 03-02-2018

“Estamos à espera de 
um jogo bastante difícil”
Antevisão O Alavarium recebe, hoje, a formação turca do Ardesen GSK. Soraia Domingues, jogadora
da formação aveirense, espera o apoio do público e garante empenho máximo

Hugo Filipe Santos

O Alavarium/Love Tiles pros-
segue, hoje, a sua campanha
europeia na EHF Challenge
Cup. A partir das 18 horas, re-
cebe, no seu pavilhão, em Avei -
ro, a formação turca do Arde-
sen GSK, em jogo referente à
primeira-mão dos 16 avos-de-
final da prova.

Na antevisão à partida, a jo-
gadora Soraia Domingues fa-
lou das dificuldades que o clube
aveirense terá, esta tarde, mas
está esperançada de que o facto
do jogo ser em Aveiro tenha um
impacto positivo na equipa,
que, recorde-se, é orientada por
Carlos Neiva. “Estamos à es-
pera de um jogo bastante difícil,
até porque a formação turca
tem atletas muito boas e conta,
por exemplo, com três jogado-
ras estrangeiras. Temos a espe-

rança, por ser um jogo em casa,
que a nossa tarefa possa ser um
pouco mais facilitada. De qual-
quer forma, será sempre um
jogo de alto nível e de grande
dificuldade para nós”, até por-
que, revela, “tivemos acesso a
alguns jogos e, do que pode-
mos analisar, trata-se de uma
equipa bastante forte fisica-
mente e rápida, que joga muito
em contra-ataque e que, segu-
ramente, nos vai causar muitas
dificuldades”. 

O Alavarium/Love Tiles,
para chegar pela primeira
vez na sua história aos 16
avos-de-final da EHF Chal-
lenge Cup, teve, na ronda
anterior, que eliminar a for-
mação sérvia do ZJRK Bor
RTB, numa eliminatória jo-

gada na íntegra em Aveiro.
No primeiro jogo, registou-
se um empate a 26 golos,
mas no segundo a forma-
ção aveirense, liderada den-
tro de campo por Cláudia
Correia (autora de 11 golos),
venceu por 29-26. |

Equipa aveirense eliminou formação
sérvia na ronda anterior

blico vai-nos ajudar a tornar o
jogo um pouquinho menos
complicado”, explicou Soraia
Domingues, que garante que
não falta ambição à sua equipa,
que pela primeira vez está
numa fase tão avançada da
competição.  “Claro que so-
nhamos em passar esta elimi-
natória e tudo iremos fazer
para o conseguir. Temos noção
das nossas limitações, e de que
teremos pela frente uma equi -
pa muito forte, mas também
temos o nosso valor e vamos,
seguramente, dar o nosso me-
lhor. Para já, queremos conse-
guir, em Aveiro, frente ao Ar-
desen GSK, um bom resultado,
que nos possibilite, depois, dis-
putar a eliminatória na Tur-
quia”, acrescentou.

“Experiências muito boas”
A jogadora, que há muitos

anos representa o Alavarim,
não tem dúvidas de que poder
participar numa competição
europeia é uma experiência en-
riquecedora e muito gratificante
para as jogadoras e explica por-
quê: “Em Portugal, o desporto
é amador, pelo que é sempre
bom ter contacto com outra
realidade e enfrentar equipas
profissionais, que jogam ao
mais alto nível  e que, por exem-
plo, treinam cinco/ seis vezes
por semana. Evoluímos como
atletas e são experiências muito
boas. Sabemos das dificuldades
e das limitações que temos ao
disputar esta prova, mas é ga-
rantido que damos sempre o
nosso melhor, com o objectivo
de representar da melhor forma
o clube”, concluiu.|

“O público vai-nos ajudar”
“Para nós, jogar em casa é

sempre bom e começar esta

eliminatória em Aveiro vai ser
uma vantagem. A nosso pavi-
lhão deverá estar cheio e o pú-

Soraia Domingues garante empenho total frente às turcas

D.R.Andebol
EHF Challenge Cup
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

3 DE FEVEREIRO DE 2018 SÁBADO, Edição n.º 10.868 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

CÂMARA OBRIGADA 
A MANTER A SUMA
NA RECOLHA DO LIXO
Pelo menos durante sete meses, a SUMA continuará a recolher o lixo em Aveiro. A Veolia
ganhou o concurso, mas um processo em tribunal impede-a de começar a operar  Página 3

i“Finalmente” Ílhavo temi

ium novo posto da GNRi

Quartel foi ontem inaugurado ao fim de um longo processo. Município suspirou de alívio Página 21

EDUARDO PINA

Universidade aberta
a propostas para 
prédio junto à CP
Aveiro | P4

Carros de elementos
do Alba assaltados
durante o treino
Albergaria-a-Velha | P12

Regressado Feirense
apresentou a equipa
para a nova época
Ciclismo | P28

AgitÁgueda é um
dos melhores 
festivais do mundo
Reconhecimento | P7

Alavarium recebe 
hoje formação turca 
na EHF Challenge Cup
Andebol feminino | P32

Secundária 
Mário Sacramento
é uma das melhores
escolas públicas
Escola de Aveiro está no 4.º lugar entre
os estabelecimentos de ensino públicos
no que diz respeito aos resultados dos
exames nacionais do 9.º ano, de acordo
com dados do Ministério. Página 23

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 15,34 x 22,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73426460 03-02-2018

LL  Rui Silva esteve quarta-feira com o ISMAI no Dragão Caixa 

"Tolo seria 
eu se não 
aproveitas-
se os 
ensinamen-
tos de 
Obradovic" 

Rui Silva 
Treinador 
do ISMAI 
e selecionador 
de Cabo Verde 

!I ,.! ,:f..94Técnico  do ISMAI será selecionador nacional pelo menos 
até 2020 e o objetivo é apurar a equipa africana para a CAN 

RUI SILVA TREINA 
CABO VERDE 
Com mais de 20 jogadores 
cabo-verdianos a atuar em 
Portugal, o trabalho será 
facilitado e não impedirá a 
continuidade de Rui Silva 
no ISMAI, onde cumpre a 
terceira temporada como 
técnico principal 

RUI GUIMARÃES 

••• Rui Silva, 34 anos, há 
quatro temporadas a treinar 
no mais alto escalão portu-
guês — em 2014/15 como ad-
junto de LjubomirObradovic, 
no FC Porto, e depois como 
técnico principal, no ISMAI 
é o novo selecionador nacio-
nal de Cabo Verde. "Ser sele-
cionador é algo que sempre 
me cativou. Achava que ia co-
meçarnum escalão mais novo, 
da formação, e depois chegar a 
uma seleção principal, mas 
nem olhei para trás. Vou ga-
nhar muito com esta expe-
riência e será bom ajudar uma 
seleção a alcançar um objetivo 
a que se propõe há algum tem-
po, mas nunca conseguiu, que 
é apuramento para a CAN", 
disse Rui Silva a O JOGO. "Há 
cerca de 22 cabo-verdianos em 
Portugal, como o Leandro Se-
medo no FC Porto, o Délcio 
Pina noABC, oAdmilsonFur-
tado no Avanca, entre muitos 
outros, o que facilitará as coi-
sas", recordou. 

O técnico do ISMAI, que na 
quarta-feira quase causou sur-
presa no Dragão Caixa, de  

onde saiu com uma derrota 
por 25-24, vai também cola-
borar com a formação cabo-
verdiana. "Sempre gostei de 
trabalhar com as gerações 
mais novas e pediram-me 
para ajudar na seleção de sub-
19, que em março tem o apu-
ramento para a IHF Challen-
ge, na Mauritânia", explicou 
Rui Silva, que treina desde os 
18 anos, tendo passado ainda 
por Gondomar Cultural, Fei-
rense ou Santo Tirso e igual-
mente pelo projeto que a Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal teve em Resende com o 
Desportivo de Anreade. 

Em toda a carreira de treina-
dor, apenas foi adjunto de 
Obradovic, com o qual chegou 
ao histórico heptacampeona-
to conseguido pelo FC Porto. 
"Tenho a minha forma de ver 
o jogo, mas o ano que traba-
lhei com ele marcou-me 
imenso. Era a escola balcânica 
adaptada a um andebol con-
temporâneo e tolo seria eu se 
não aproveitasse os ensina-
mentos de Obradovic, princi-
palmente em termos defensi-
vos, intensidade e transição. 
Concordo plenamente com a 
forma como ele aborda estas 
fases do jogo", revelou. 
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Combate a três conhece 
mais um capítulo 

FC Porto, Benfica e Sport ing, 
os três primeirosclassificados do 
campeonato, entram hoje em 
campo para mais uma jornada da 
prova, para a qual as três forma - 
ções partem com favoritismo. 

O líder FC Porto tem uma cor-
ta deslocação a Braga, para de-
frontar o Arsenal, e Angél Her-
nandéz pede compromisso. 
"Não podemos facilitar, mesmo 
jogando frente e equipas que es • 
tão abaixo na classificação. Caso 
isso aconteça já sabemos o que 
acontece", alertou. 

O Benfica recebe o Ac. Fafe e o 
adjunto Pedro Vieira quer evitar 
surpresas. "Estamos bastante 
motivados, gostamos de jogar, 
gostamos de competir e essa é a 
nossa maior motivação." 

Com menos um jogo mas cola - 
do aos rivais na classificação, o 
Sporting desloca se ao terreno 
do Boa Hora. num dérbi lisboeta. 
Hugo Canela revela a sua ambi - 
ção. "E urna equipa fantástica e 
quando estão lodos unidos, é 
muito difícil que alguém nos ga-
nhe" , assegi i rou. 

ANDEBOL 
21' jornada 

BELENENSES 351100 XICO ANDEBOL 

BOA HORA 16h00 SPORTING 
BENRCA 16h30 AC FAFE 

AVANCA 18ho0 ABC 
ÁGUAS SANTAS 18h00 MADEIRA SAD 

HAIA ISMAI 191- 70 SAO BERNARDO 
ARSrlAi 21h00 FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P 3 u E D cu-a, 

09 FCPORTO 52 19 16 1 2 583-429 

OBENFICA 52 19 16 1 2 578-455 

°SPORTING 51 18 16 1 1 612-431 

0ºABC 49 20 13 3 4 582-492 

OAVANCA 48 2013 2 5 578-552 

098ELENENSES 43 20 11 1 8 538-547 

024.SANTAS 41 2010 1 9 547-517 

°IMO. SAD 41 20 10 1 9 569-544 

O BOA HORA 35 20 / 1 i2 533-584 
02MAIAISMAI 31 20 5 1 14 492-538 

(Dg AC FAFE 30 20 4 2 14 502.570 

ARSENAL 29 20 4 1 15 477-617 

9 X1CO AND. 26 20 2 2 16 497-640 

IV S. BERNARD024 20 1 2 17 437-609 

O grande jogo da jornada não 
envolve, no entanto, nenhum 
dos três primeiros, com o Avan 
ca, 5" colocado, a receber a for 
mação do ABC, J.M. 
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